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 έως σήμερα 20ετής και πλέον ανάθεση διδασκαλίας του υποχρεωτικού 

μαθήματος με πρόσφατο τίτλο ‘Γεωμετρική Γεωδαισία και Δίκτυα’ για 

τους φοιτητές του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, η 25ετής ερευνητική ενασχόλησή μου με το αντι-

κείμενο της Γεωδαισίας και μάλιστα της Γεωμετρικής Γεωδαισίας, των Συνορ-

θώσεων των Γεωδαιτικών Δικτύων και του Προσδιορισμού Θέσης αλλά και οι 

διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες με οδήγησαν στη συγγραφή του παρόντος 

διδακτικού βιβλίου.  

 Το τελευταίο κεφάλαιο, με πάνω από είκοσι λυμένες ασκήσεις και πρακτικά 

προβλήματα, αποκτά ιδιαίτερη αξία. Ο φοιτητής ή και ο επαγγελματίας Μηχα-

νικός και ερευνητής έχει ένα ισχυρό εφόδιο και μία αναφορά, που δύσκολα συ-

ναντά κανείς στη διεθνή βιβλιογραφία, για να μελετήσει, να ελέγξει τους υπολο-

γισμούς και τα προγράμματά του και ιδίως να κατανοήσει αρχές και μεθοδολο-

γίες ώστε να μπορεί να τις εφαρμόζει τόσο στην καθημερινή πρακτική όσο και 

σε εξειδικευμένα προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι το αντικείμενο της Γεωμε-

τρικής Γεωδαισίας έχει κυρίως εφαρμοσμένο χαρακτήρα και η λύση των σχετι-

κών προβλημάτων απαιτεί μεταξύ άλλων ‘απαιτητικούς’ υπολογισμούς κάθε 

μορφής. Σχεδόν όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με προγράμματα και αλγορίθμους 

που ανέπτυξα ο ίδιος, όπως το γνωστό σε πολλούς πρόγραμμα ΝΕΕD που έχει 

χρησιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών, Μεταπτυχιακών 

και Διδακτορικών Διατριβών καθώς και σε ερευνητικές εργασίες, ερευνητικά 

προγράμματα και επαγγελματικές εφαρμογές και μελέτες.  

 Στην παρούσα ύλη δεν συμπεριλαμβάνονται με λεπτομέρεια θέματα σχετικά 

με τα σύγχρονα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης παρά μόνον οι 

εξισώσεις παρατηρήσεων για τη συνόρθωση των δικτύων και οι μετασχηματι-

σμοί συντεταγμένων. Οι βασικές αρχές, έννοιες και μέθοδοι μετρήσεων θεω-

ρούνται γνωστές από τον αναγνώστη. Για αυτά τα θέματα, στα οποία αφιερώνο-

νται ξεχωριστά μαθήματα στο Τμήμα ΑΤΜ του ΑΠΘ, συστήνεται ιδιαιτέρως το 

πρόσφατο βιβλίο ‘GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές’ (Α. Φωτίου και Χ. Πικρι-

δάς, 2006). Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας των δορυφορικών συστη-

μάτων πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης (GPS, GLONASS, GALILEO) 

H 
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αποτελεί επανάσταση στις βασικές γεωδαιτικές εφαρμογές, όπως είναι η ίδρυση 

δικτύων και αξιόπιστων γεωδαιτικών datum, η παρακολούθηση των μικρομετα-

κινήσεων του γήινου φλοιού και των κρίσιμων τεχνικών έργων. 

 Το κεφάλαιο 1 διατρέχει την ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου της Γεωδαι-

σίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα, δίνοντας έμφαση στους σημαντικότερους 

σταθμούς – ορόσημα και αναδεικνύοντας τη σύγχρονη διάσταση της Γεωδαισί-

ας και ειδικότερα της Γεωμετρικής Γεωδαισίας και των Δικτύων. 

 Στο κεφάλαιο 2 ορίζονται βασικές γεωδαιτικές έννοιες, το γεωειδές, το ελ-

λειψοειδές, τα υψόμετρα, ο ρόλος του πεδίου βαρύτητας, η απόκλιση της κατα-

κορύφου οι παράμετροι των ελλειψοειδών αναφοράς και δίνεται η μαθηματική 

σχέση μεταξύ γεωδαιτικών ελλειψοειδών και καρτεσιανών συντεταγμένων. 

 Η γεωμετρία του ελλειψοειδούς, οι διάφορες κάθετες τομές και ο υπολογι-

σμός του μήκους τόξου μεσημβρινού είναι τα βασικότερα στοιχεία που ανα-

πτύσσονται στο κεφάλαιο 3. 

 Για τα θεμελιώδη προβλήματα στο ελλειψοειδές και στη σφαίρα, το ευθύ και 

το αντίστροφο, αφιερώνεται αποκλειστικά το κεφάλαιο 4. 

 Το κεφάλαιο 5, ένα από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια με πρακτική αξία, 

αναφέρεται στις γεωδαιτικές και χαρτογραφικές απεικονίσεις με έμφαση την 

ελληνική πραγματικότητα (Hatt, TM3, TM87, UTM, παλαιό ελληνικό datum, 

ΕΓΣΑ87, WGS84, ITRFyy). Οι ευθείες και αντίστροφες εξισώσεις απεικόνισης, 

η αλλαγή προβολικού συστήματος και datum, οι αναγωγές των παρατηρήσεων 

από το ελλειψοειδές στο προβολικό επίπεδο και οι εντάξεις δικτύων GPS απο-

τελούν τις βασικές ενότητες του κεφαλαίου. 

 Το κεφάλαιο 6 πραγματεύεται τα θέματα ορισμού και σχέσεων μεταξύ των 

βασικών συστημάτων αναφοράς (γεωκεντρικό, γεωδαιτικό καρτεσιανό, τοπικό 

αστρονομικό, τοπικό γεωδαιτικό) για να καταλήξουμε στις σχέσεις αναγωγών 

των παρατηρήσεων και των αποκλίσεων της κατακορύφου στο ελλειψοειδές 

αναφοράς, διευκολύνοντας έτσι τον ορισμό και την ίδρυση του γεωδαιτικού 

συστήματος αναφοράς (γεωδαιτικό datum) με σύγχρονες ή παραδοσιακές μεθό-

δους. Παράλληλα μορφώνονται διαφορικές σχέσεις μεταβολής των γεωδαιτικών 

συντεταγμένων, των αποκλίσεων της κατακορύφου και των υψομέτρων του 

γεωειδούς κατά την αλλαγή datum, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της βέλτιστης 

προσαρμογής του ελλειψοειδούς στο γεωειδές και δίνεται εύχρηστο τυπολόγιο 

για το μετασχηματισμό ομοιότητας. Τέλος, περιγράφονται τα ελληνικά γεωδαι-

τικά συστήματα, τα Διεθνή Επίγεια και Ουράνια Συστήματα και Πλαίσια Ανα-

φοράς καθώς και τα βασικά Συστήματα Χρόνου. 

 Αναλυτικές σχέσεις και μεθοδολογία για την αναγωγή των παρατηρήσεων 

από τη γήινη επιφάνεια στο ελλειψοειδές δίνονται στο κεφάλαιο 7 που σε συν-
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δυασμό με τις αναγωγές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 ολοκληρώνουν το 

πρόβλημα των αναγωγών των παρατηρήσεων. Επίσης γίνονται σχόλια και πρα-

κτικές υποδείξεις ενώ παρουσιάζεται αλγόριθμος για την αναγωγή πολύ μεγά-

λων αποστάσεων, ένα πρόβλημα που αποκτά σήμερα αξία με τη χρήση των συ-

στημάτων GNSS. 

 Το κεφάλαιο 8 έρχεται ως λογικό επακόλουθο των προηγουμένων κεφαλαί-

ων αφού ασχολείται με τη συνόρθωση των γεωδαιτικών δικτύων με έμφαση τα 

μαθηματικά μοντέλα, δηλαδή, τις εξισώσεις παρατηρήσεων στο ελλειψοειδές, 

στο προβολικό επίπεδο και στις 3-Δ. 

 Το κεφάλαιο 9 συμπληρώνει το προηγούμενο και καλύπτει τον ποιοτικό έ-

λεγχο των γεωδαιτικών δικτύων. Περιγράφονται αναλυτικά οι έννοιες της ακρί-

βειας και της αξιοπιστίας και οι βασικοί στατιστικοί έλεγχοι στα αποτελέσματα 

της συνόρθωσης, ο έλεγχος της μεταβλητότητας αναφοράς και η σάρωση δεδο-

μένων. Δίνονται τα αντίστοιχα μέτρα ακρίβειας και οι περιοχές εμπιστοσύνης. Ο 

έλεγχος της ποιότητας των γνωστών σημείων, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποί-

ηση των δικτύων, καθώς και πρότυπα ή τυποποιημένα μέτρα διεθνών προδια-

γραφών συμπληρώνουν το περιεχόμενο του κεφαλαίου. 

 Οι 24 λυμένες ασκήσεις και προβλήματα του 10ου κεφαλαίου έρχονται να 

συμβάλουν στην εμπέδωση της ύλης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πρακτικές 

εφαρμογές, και να βοηθήσουν τον έλεγχο και τον προγραμματισμό αλγορίθμων 

και μεθόδων. 

 Τέλος στο Παράρτημα Α δίνονται Πίνακες συντελεστών για την επίλυση των 

προβλημάτων της απεικόνισης Hatt (κυρίως για εκπαιδευτική χρήση) ενώ στο 

Παράρτημα Β παρατίθενται οι απαραίτητοι στατιστικοί πίνακες για τους ελέγ-

χους αξιοπιστίας των δικτύων και γενικότερα για τον ποιοτικό έλεγχο. 

 Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω την ουσιαστική ή και καθοριστική 

συμμετοχή μου στη συγγραφή βιβλίων με παρόμοιο ή σχεδόν ίδιο αντικείμενο 

κατά τη διάρκεια της έως τώρα ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας. Το γεγονός 

αυτό, εκτός από την απόκτηση εμπειρίας, συνέβαλε, μεταξύ άλλων, σε μία νέα 

διάταξη της ύλης, με σημαντικές διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, πολλά σχήματα, 

πίνακες και πλούσιο εικονογραφημένο υλικό.  

 Το συγκεκριμένο σύγγραμμα πιστεύω ότι εμπλουτίζει σημαντικά την ελλη-

νική βιβλιογραφία και μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο τόσο του εγχειριδίου ανα-

φοράς όσο και της βιβλιογραφικής πηγής για περαιτέρω εμβάθυνση στα ίδια ή 

και συγγενή αντικείμενα. 

 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Αριστείδης Ι. Φωτίου 

 Kαθηγητής ΑΠΘ 
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1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας 
 

 H Γεωδαισία είναι λέξη ελληνική, γράφεται και προφέρεται παρόμοια σε 

όλες σχεδόν τις γλώσσες, π.χ. Geodesy, Géodesie, Geodäsie, Geodesia. Προέρ-

χεται από τις λέξεις “γή + δαίω ή δαίομαι” που σημαίνει “μοιράζω τη γη”. 

Στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα o Aριστοτέλης αναφέρει για πρώτη φο-

ρά τον όρο Γεωδαισία και τον περιγράφει ως ‘η τέχνη και η επιστήμη των με-

τρήσεων για τη διανομή της γης’. Την εποχή εκείνη η Γεωδαισία διαχωρίζο-

νταν από τη Θεωρητική Γεωμετρία επειδή συνδύαζε μετρήσεις, υπολογισμούς 

και εφαρμογή των αποτελεσμάτων στο έδαφος. Τότε έγιναν οι πρώτες γεωδαιτι-

κές εργασίες και διατυπώθηκαν θεωρίες για το σχήμα και μέγεθος της γης, το 

σύμπαν, τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και τις μεθόδους προσδιορισμού 

τους. O Eρατοσθένης (3ος π.X αιώνας) θεωρείται ο θεμελιωτής της Γεωδαισίας 

σύμφωνα με το σημερινό της ορισμό, αφού πρώτος υπολόγισε το μέγεθος της 

σφαιρικής γης από γεωδαιτικές και αστρονομικές παρατηρήσεις (μέτρηση από-

στασης και γωνίας) και μάλιστα με εκπληκτική ακρίβεια, όπως θα δούμε παρα-

κάτω. 

 Είναι φανερή η σχέση της Γεωδαισίας με τη σημερινή Τοπογραφία και τις 

τοπογραφικές αποτυπώσεις, η σχέση της με τη θεωρία και την εφαρμογή. Επι-

πλέον, διαφαίνεται η εμπλοκή της σε νομικά θέματα καθώς και σε προβλήματα 

που απαιτούν κάποιο σχεδιασμό. Από τη γέννησή της, λοιπόν, η Γεωδαισία θε-

μελιώνει τη στενή της σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του Μηχα-

νικού και ιδιαίτερα με το αντικείμενο του Τοπογράφου ή Γεωδαίτη Μηχανικού 

και του Μηχανικού Γεωπληροφορικής.  

 Τους τελευταίους αιώνες και κυρίως μετά από τον 17ο αιώνα το αντικείμενο 

της Γεωδαισίας εμπλουτίσθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 

προόδους των βασικών επιστημών, των τεχνολογικών εξελίξεων και των δρα-

στηριοτήτων και αναγκών του ανθρώπου. Ο πιο σύντομος ίσως ορισμός της 

1 Εισαγωγή
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Γεωδαισίας, που φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο στη σύγχρονη Γεωδαισία, 

δόθηκε από τον Γερμανό γεωδαίτη F.R. Helmert (1843-1917) στα τέλη του 19ου 

αιώνα ως ‘η επιστήμη των μετρήσεων και της απεικόνισης της γήινης επι-

φάνειας’, ορισμός που εισάγει την κλίμακα σε σχέση με την έκταση της γήινης 

επιφάνειας, από τη μελέτη μιας μικρής έκτασης μέχρι και του σχήματος και του 

μεγέθους όλης της γης.  

 Η σύγχρονη Γεωδαισία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον προσδιορισμό 

του σχήματος και του μεγέθους της Γης, τον προσδιορισμό συντεταγμένων στη 

γήινη επιφάνεια και στον ευρύτερο διαστημικό χώρο, την απεικόνιση της γήινης 

επιφάνειας σε χάρτες, τον προσδιορισμό του γήινου πεδίου βαρύτητας και τη δια-

χρονική τους παρακολούθηση. 

 Με τον προσδιορισμό συντεταγμένων η Γεωδαισία απαντά στο βασικό ερώ-

τημα ‘Πού βρισκόμασταν, πού βρισκόμαστε και πού θα βρισκόμαστε όταν φτά-

σουμε σε κάποιον προορισμό’. Οι απαντήσεις αυτές αποκτούν ολοένα και μεγα-

λύτερη σημασία στη σημερινή εποχή επειδή συνδυάζοντας τα σύγχρονα δορυ-

φορικά συστήματα, τα σύγχρονα συστήματα αναφοράς και την πληροφορία των 

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών μπορούν να εξυπηρετούνται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο (ποιότητα και ασφάλεια) η μελέτη και η κατασκευή 

οποιουδήποτε έργου που αφορά π.χ. στις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλ-

λον, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τις επικοινωνίες. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Γεωδαισία συνδυάζει:  

� Τη γεωμετρία: μετρήσεις, τοπογραφικές και υδρογραφικές αποτυπώσεις, 

απεικονίσεις και κατασκευή χαρτών, προσδιορισμός συντεταγμένων (κυρίως 

σημείων αναφοράς), μελέτη μικρομετακινήσεων και παραμορφώσεων του 

γήινου φλοιού και τεχνικών έργων, εφαρμογές παγκόσμιων δορυφορικών και 

διαστημικών συστημάτων προσδιορισμού θέσης, πλοήγηση, δορυφορική αλ-

τιμετρία, πεδίο βαρύτητας και περιστροφή γης.  

� Το πεδίο βαρύτητας: προσδιορισμός του (εξωτερικού) γήινου πεδίου βαρύ-

τητας, επίδραση της βαρύτητας στις μετρήσεις και στα μοντέλα προσδιορι-

σμού θέσης, προσδιορισμός του γεωειδούς. Για παράδειγμα, η γνώση της 

βαρύτητας παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της μέσης στάθμης 

της θάλασσας (γεωειδές) και κατά συνέπεια στον προσδιορισμό υψομέτρων. 

Επίσης, η μέτρηση γωνιών με τα κλασικά όργανα συνδέεται άμεσα με τη 

διεύθυνση της κατακορύφου, δηλαδή με τη βαρύτητα. 

� Τα συστήματα αναφοράς ή τις παραμέτρους περιστροφής της γης: επειδή 

τόσο οι μετρήσεις όσο και οι συντεταγμένες πρέπει να αναφέρονται σε ένα 

σύστημα αναφοράς, έχει μεγάλη σημασία ο ορισμός και η υλοποίηση κατάλ-
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ληλων συστημάτων αναφοράς τα οποία σχετίζονται τόσο με τη γη (επίγεια 

συστήματα) όσο και με το διαστημικό χώρο (δορυφορικά, διαστημικά, αδρα-

νειακά, ουράνια).  

 Οι τρείς παραπάνω συνιστώσες δεν μπορούν στη σημερινή εποχή να διαχω-

ριστούν πλήρως, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί με τη χρήση των σύγχρο-

νων δορυφορικών συστημάτων όπου ο προσδιορισμός συντεταγμένων απαιτεί 

τη γνώση των τροχιών των τεχνητών δορυφόρων, παραμέτρων του πεδίου βαρύ-

τητας και παραμέτρων της περιστροφής της γης. 

 Aνάλογα με τα θέματα στα οποία δίνεται έμφαση, η Γεωδαισία χωρίζεται, 

για διδακτικούς κυρίως λόγους, στη Γεωμετρική  Γεωδαισία με έμφαση στις 

γεωμετρικές μεθόδους και τον προσδιορισμό συντεταγμένων, στη Φυσική Γε-

ωδαισία με έμφαση στη μελέτη του γήινου πεδίου βαρύτητας (γεωδυναμικό) 

και του γεωειδούς και στη Διαστημική ή Δορυφορική Γεωδαισία με έμφαση 

στη χρήση των δορυφορικών και διαστημικών μεθόδων. 

 H θεωρητική θεμελίωση της Γεωδαισίας ανάγεται στις επιστήμες των Μα-

θηματικών, της Φυσικής και της Aστρονομίας. Επιπλέον οι τεχνολογικές εξελί-

ξεις και η επιστήμη της πληροφορικής του 20ου αιώνα συνέβαλαν σημαντικά 

στην ανάπτυξή της και στην πρακτική αξιοποίηση των πορισμάτων της. Η Γεω-

δαισία ως επιστήμη με σημερινά χαρακτηριστικά αναπτύσσεται ουσιαστικά από 

τον 17ο αιώνα, με μεγάλη ώθηση τον 18ο και κυρίως τον 19ο αιώνα. Από τα μέ-

σα του 20ου αιώνα αρχίζει η ραγδαία εξέλιξη με την κατασκευή και χρήση των 

ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης αποστάσεων (EDM), την ανάπτυξη των ηλε-

κτρονικών υπολογιστών και τελευταία την ανάπτυξη και χρήση των δορυφορι-

κών συστημάτων πλοήγησης GNSS και γενικότερα των διαστημικών μεθόδων 

για τον προσδιορισμό θέσης, τον προσδιορισμό του πεδίου βαρύτητας, τη μελέ-

τη περιστροφής της γης και την υλοποίηση συστημάτων αναφοράς και χρόνου. 

 H Γεωδαισία είναι μία από τις αρχαιότερες επιστήμες και ως εκ του αντικει-

μένου της εντάσσεται στον κλάδο των γεωεπιστημών, όπως η Γεωφυσική, η 

Γεωλογία και η Γεωδυναμική, με τις οποίες συνεργάζεται. Ταυτόχρονα έχει στε-

νή σχέση με την Aστρονομία και τις επιστήμες και δραστηριότητες του Μηχα-

νικού και ιδιαίτερα του Τοπογράφου Mηχανικού, όπως με την Τοπογραφία, 

Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία και Tηλεπισκόπηση, στις οποίες και προσφέρει 

το απαραίτητο γεωμετρικό υπόβαθρο, δηλαδή το σύστημα αναφοράς ή το γεω-

δαιτικό datum. 

 Τις περασμένες δεκαετίες η Γεωδαισία ονομάζονταν ‘Aνωτέρα Γεωδαισία’ 

ή και ‘Eλλειψοειδής Γεωδαισία’ ενώ ‘Kατωτέρα Γεωδαισία’ λέγονταν η 

Tοπογραφία της οποίας το αντικείμενο ταιριάζει περισσότερο με την αρχαιοελ-
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ληνικό ορισμό της Γεωδαισίας. Η Τοπογραφία συνδέεται στενά με τη Γεωδαισία 

δίνοντας έμφαση στις λεπτομερείς αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων της γήινης 

επιφάνειας. H βασική διαφορά μεταξύ Γεωδαισίας και Τοπογραφίας πηγάζει 

από την αγνόηση των επιδράσεων του γήινου πεδίου βαρύτητας στις τοπογρα-

φικές εργασίες. Αν και το αντικείμενο της Τοπογραφίας εντάσσεται στη Γεω-

δαισία με την ευρεία έννοια, εν τούτοις στην πράξη έχει επικρατήσει ο διαχωρι-

σμός τους. Διεθνώς η Τοπογραφία αποδίδεται συνήθως από τους όρους 

‘surveying’, ‘plane surveying’, ‘surveying engineering’, ‘land surveying’, ‘la 

topometrie’, ‘Vermessungskunde’ και η Γεωδαισία από τον όρο ‘geodesy’ και 

όλους τους παρόμοιους όρους ενώ ως προς το επιμέρους αντικείμενο από τους 

όρους ‘geometric geodesy’, ‘physical geodesy’, ‘satellite geodesy’, ‘global 

geodesy’, ‘geodetic engineering’. 

 Μια σχετική δυσκολία στην αντίληψη και κατανόηση γεωδαιτικών εννοιών 

και μεγεθών αποτελεί η τάξη μεγέθους των ποσοτήτων και παραμέτρων που 

εμπλέκονται στα διάφορα γεωδαιτικά προβλήματα, πέρα από τις απαραίτητες 

γνώσεις των Μαθηματικών και της Φυσικής που απαιτούνται. Αρκεί να αναφέ- 

  

 

Σχήμα 1.1: Γη, πλανήτες και Ήλιος. 
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ρουμε, ενδεικτικά, ότι: η ακτίνα της σφαιρικής γης είναι περίπου ~6378 Km ενώ 

της σελήνης 1738 km, του Δία 71500 και του ήλιου 695000 km (Σχήμα 1.1). Tο 

μήκος ενός μέγιστου κύκλου της γης είναι ~40000 km, η απόσταση πάνω στη 

γήινη σφαίρα από τον Ισημερινό μέχρι το Βόρειο ή Νότιο Πόλο ~10000 km, η 

απόσταση από το βορειότερο στο νοτιότερο σημείο του ελληνικού χώρου ~800 

km, το ύψος του Ολύμπου ~3 km, η μάζα της γης ~6e24 kgr (μάζα σελήνης 

7.4e22 kgr, μάζα Δία ~1.9e27 kgr, μάζα ήλιου ~2e30 kgr), η απόστασή της από 

τον ήλιο ~150 000 000 Km, η απόσταση της σελήνης από τη γη ~384 000 km, η 

ταχύτητα του φωτός ~300 000 km/s, το ύψος ενός δορυφόρου GPS ~20 000 km, 

ο χρόνος ταξιδιού του δορυφορικού σήματος GPS, GLONASS ή GALILEO 

~0.07 s, η γωνιακή ταχύτητα της γης ~7.292e-05 rad/s, το γινόμενο της βαρυτι-

κής σταθεράς με τη μάζα της γης ~398600e09 m3/s2, η επιπλάτυνση του ελλει-

ψοειδούς ~1/300. Επιπλέον απαιτείται μεγάλη προσοχή στους υπολογισμούς, 

ιδιαίτερα σε προσδιορισμούς υψηλής ακρίβειας, όπου ο αριθμός των σημαντι-

κών ψηφίων παίζει καθοριστικό ρόλο. Θα μπορούσε να διατυπωθεί ο γενικός 

κανόνας ‘όλες οι ποσότητες να ορίζονται με διπλή ακρίβεια’, δηλαδή με 14 έως 

16 σημαντικά ψηφία.  

 H Γεωμετρική Γεωδαισία έχει τελικό στόχο τον προσδιορισμό συντεταγμέ-

νων για ένα σύνολο βασικών σημείων αναφοράς ή σημείων ελέγχου, σε μία 

σχετικά μεγάλη έκταση της γήινης επιφάνειας, μία πόλη, έναν Νομό, μία περι-

φέρεια, μία χώρα, μία ήπειρο ή και όλη τη γη. Τα σημεία αυτά υλοποιούν το 

γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς στο οποίο εντάσσονται όλες οι εργασίες που 

περιλαμβάνουν προσδιορισμό θέσης ή και κατασκευή χαρτών (δίκτυα, αποτυ-

πώσεις, κτηματολόγιο, έργα υποδομής κλπ.). O ορισμός και η υλοποίηση του 

συστήματος αναφοράς, σε συνδυασμό με την επιλογή μιας επιφάνειας αναφοράς 

για τη γη (σφαίρα, ελλειψοειδές) συνιστούν την έννοια του γεωδαιτικού datum 

(παγκόσμιο, ηπειρωτικό, εθνικό/κρατικό).  

 Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί χρησιμοποιούν τα σημεία ελέγχου ως σταθερά 

σημεία για να προσδιορίσουν συντεταγμένες νέων σημείων με πυκνώσεις δι-

κτύων, να αποτυπώσουν εκτάσεις, να κατασκευάσουν χάρτες, να υλοποιήσουν 

όρια ιδιοκτησιών, να συντάξουν ρυμοτομικά σχέδια, να μελετήσουν και να χα-

ράξουν έργα υποδομής, γέφυρες και άλλες κατασκευές τεχνικών έργων. Μία 

πολυκατοικία για να κατασκευασθεί χρειάζεται μία καλή θεμελίωση (datum), 

διαφορετικά θα είναι ασταθής και επισφαλής. Παρόμοια, το γεωδαιτικό datum, 

αν και είναι μία μαθηματική έννοια ή ένα γεωμετρικό υπόβαθρο, παίζει τον ίδιο 

ρόλο με τα θεμέλια της πολυκατοικίας για ένα σύνολο εργασιών που θα στηρι-

χθούν πάνω σε αυτό. Σε περίπτωση που το γεωδαιτικό datum δεν είναι αρκού-

ντως συμβατό με τις απαιτούμενες ακρίβειες μπορεί να αποβεί επικίνδυνο ακό-
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μα και για την ανθρώπινη ζωή, όπως για παράδειγμα στη μελέτη και χάραξη 

μιας σήραγγας, ενός φράγματος, ενός κρίσιμου τεχνικού έργου, στην πλοήγηση 

κλπ. Δυστυχώς, το ‘μειονέκτημα’ του γεωδαιτικού datum είναι ότι δεν είναι 

ορατό και δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή η σημασία του όπως αντίθετα συμβαίνει 

με ένα καλό πάρκο ή ένα όμορφο οικοδομικό έργο, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες 

υπηρεσίες και φορείς να μην ‘επενδύουν’ στο κεφάλαιο αυτό όπως θα έπρεπε. 

Βέβαια το κόστος για τη μη σωστή επένδυση στο ζήτημα αυτό είναι εκ των υ-

στέρων πολλαπλάσιο αν σκεφτούμε τα προβλήματα που θα προκύψουν σε πλή-

θος εργασιών και εφαρμογών. Κάθε προηγμένη χώρα διαχειρίζεται και συντηρεί 

ένα ακριβές και αξιόπιστο εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. 

 Οι συντεταγμένες των σημείων αναφοράς προκύπτουν από την ανάλυση, 

επεξεργασία και συνόρθωση παρατηρήσεων (κλασσικές, δορυφορικές) μέσω 

της ίδρυσης και επίλυσης γεωδαιτικών δικτύων. Έτσι, θέματα που σχετίζονται 

με τα όργανα και τις μετρήσεις, τις επιφάνειες αναφοράς των μετρήσεων και τη 

γεωμετρία τους, τα συστήματα αναφοράς και συντεταγμένων και το μετασχημα-

τισμό μεταξύ τους, τις αναγωγές των παρατηρήσεων, την ίδρυση γεωδαιτικού 

datum, την ίδρυση προβολικών συστημάτων και την απεικόνιση της γήινης επι-

φάνειας σε χάρτες, τη συνόρθωση των γεωδαιτικών δικτύων καθώς και τη βελ-

τιστοποίηση και την αξιολόγηση της ποιότητάς τους αποτελούν στην ουσία την 

ύλη της Γεωμετρικής Γεωδαισίας.  

 Τα τελευταία χρόνια από γεωδαιτική σκοπιά χαρακτηρίζονται ως τα χρόνια 

εδραίωσης των δορυφορικών μεθόδων σε όλα σχεδόν τα επίπεδα προσδιορισμού 

θέσης με τη χρήση των συστημάτων GNSS. Η εποχή της Δορυφορικής και 

Διαστημικής Γεωδαισίας που άρχισε τη δεκαετία του 1960 επέφερε τα τελευ-

ταία 15 περίπου χρόνια μία επανάσταση στη φιλοσοφία των γεωδαιτικών και 

τοπογραφικών μεθόδων και όχι μόνο. Μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης 

αξιόπιστων και υψηλής ακρίβειας παγκόσμιων ή και εθνικών συστημάτων ανα-

φοράς καθώς και σύνδεσης μεταξύ τους, εφαρμογές που ήταν πρακτικά μη υλο-

ποιήσιμες στο παρελθόν. Εκτός από τις γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμο-

γές υψηλής ακρίβειας, από μερικά χιλιοστά του μέτρου έως μερικά εκατοστά, 

αρκετές ακόμα εφαρμογές με απαιτήσεις χαμηλότερης ακρίβειας, από μερικές 

δεκάδες εκατοστά έως και μερικά μέτρα, καλύπτονται από τις δυνατότητες των 

συστημάτων G(SS, π.χ., η ενημέρωση χαρτών, οι εφαρμογές GIS και η πλοή-

γηση με χρήση του κυρίαρχου ως σήμερα συστήματος GPS. Σήμερα πλέον οι 

ψηφιακές χωρικές βάσεις των GIS μπορούν να εφοδιάζονται γρήγορα και αξιό-

πιστα με την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα της πληροφορία θέσης και να 

εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις εφαρμογές τους. 

 H κλασική γεωδαιτική και τοπογραφική μεθοδολογία άλλαξε ριζικά από τα 
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τέλη του 20ου αιώνα. H χρήση π.χ. του GPS για τον προσδιορισμό θέσης δεν 

απαιτεί ορατότητες μεταξύ των σημείων ούτε κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Οι 

παρατηρήσεις μπορούν να γίνονται όλο το 24ωρο, μεταξύ σημείων που απέχουν 

έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

συστήματα GNSS δεν είναι οι αντικαταστάτες των κλασικών οργάνων (θεοδό-

λιχα, EDM, total stations, χωροβάτες) και άλλωστε δεν σχεδιάστηκαν γι’ αυτό 

το σκοπό. Απλά η γεωδαιτική και τοπογραφική κοινότητα τα χρησιμοποιεί ως 

νέα συμπληρωματικά αλλά ισχυρότατα μέσα στα προβλήματα προσδιορισμού 

θέσης, όπου βέβαια λόγων των πλεονεκτημάτων τους έχουν αντικαταστήσει σε 

πολλές περιπτώσεις τη χρήση των παραδοσιακών οργάνων. 

 

1.1.1 Ο πλανήτης γη 
 

 Η γη είναι ένας από τους εννέα πλανήτες του ηλιακού συστήματος (Ερμής 

Αφροδίτη, Γη, Άρης, Ζευς, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδών, Πλούτων) ηλικίας 

περίπου 4.5 δισεκατομμυρίων ετών, όσο και ο ήλιος, με το 71% της επιφάνειάς 

της να καλύπτεται από νερό (Σχήμα 1.2). Διαιρείται σε χαρακτηριστικές στρώ-

σεις με την εξωτερική στρώση, τον φλοιό (crust), να εκτείνεται από 0 - 40 km,  

 

 

Σχήμα 1.2: Ο πλανήτης γη όπως φαίνεται από το διάστημα. 

 

εν συνεχεία τον μανδύα (mantle) από 40 – 2890 km και τον πυρήνα (core) από 

2890 – 6378 km. O φλοιός, ο οποίος κάτω από τους ωκεανούς είναι λεπτότερος 

(Σχήμα 1.3), αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του πυριτίου και βρίσκεται σε 

στερεά κατάσταση όπως και ο εσωτερικός πυρήνας (5150-6378 km). Τα υπό-

λοιπα στρώματα βρίσκονται σε πλαστική ή ημίρρευστη κατάσταση. Η θερμο 

κρασία στον πυρήνα φτάνει τους 7500 K περισσότερο και από τη θερμοκρασία 
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Σχήμα 1.3: Βάθη γήινου φλοιού σε km (http://www.usgs.gov). 

 

της επιφάνειας του ήλιου (5800 Κ). Η θερμοκρασία βέβαια στον πυρήνα του 

ήλιου ξεπερνάει τα 15 000 000 Κ. Η γη είναι το πιο πυκνό μεγάλο ουράνιο σώ-

μα του ηλιακού συστήματος με την εξής χημική σύσταση: 34.6% σίδηρο, 29.5% 

οξυγόνο, 15.2% πυρίτιο, 12.7% μαγνήσιο, 2.4% νικέλιο, 1.9% θείο, 0.05% τιτά-

νιο. Η γήινη πυκνότητα ξεκινά από 2.8 gr/cm3 στο φλοιό έως 17 gr/cm3 στον 

πυρήνα με μέση τιμή 5.5 gr/cm3.  

 Χαρακτηριστικό του γήινου φλοιού είναι ότι αποτελείται από πολλές ξεχω-

ριστές στερεές πλάκες οι οποίες επιπλέουν πάνω στον μανδύα σύμφωνα με τη 

θεωρία των τεκτονικών πλακών. Σήμερα υπάρχουν οκτώ μεγάλες τεκτονικές 

πλάκες και πάνω από είκοσι μικρότερες (Σχήμα 1.4).  

 Οι πλάκες αυτές είτε απομακρύνονται μεταξύ τους οπότε δημιουργείται νέος 

φλοιός από το αναδυόμενο μάγμα του μανδύα ή συγκρούονται μεταξύ τους και 

η άκρη της μιας βυθίζεται και καταστρέφεται στο μανδύα της άλλης. Οι σεισμοί 

συμβαίνουν συχνότερα στα όρια των τεκτονικών πλακών, οπότε από τις συντε-

ταγμένες των επικέντρων των σεισμών οριοθετούνται και οι αντίστοιχες πλάκες. 

Η γήινη επιφάνεια είναι μόνο 500 000 000 χρόνων, σχετικά νέα ως προς την 

ηλικία της γης. Οι τεκτονικές διεργασίες και η διάβρωση καταστρέφουν και 

επαναδημιουργούν τη γήινη επιφάνεια με συνέπεια να χάνονται τα πρόσφατα 

γεωλογικά ίχνη. Η υγρή μορφή νερού στη γήινη επιφάνεια είναι μοναδικό φαι-

νόμενο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος και φυσικά αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για τη ζωή. Η θερμοχωρητικότητα των ωκεανών συμβάλλει στη σχετι-

κή σταθερότητα της θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 1.4: Γήινος φλοιός και τεκτονικές πλάκες (http://www.usgs.gov). 

 

 Η γήινη ατμόσφαιρα αποτελείται από 77% άζωτο, 21% οξυγόνο και το υπό-

λοιπο 2% να απoτελείται κυρίως από αργό, διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Οι 

τεκτονικές και βιολογικές διεργασίες διατηρούν μία συνεχή κυκλική ροή του 

διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ ατμόσφαιρας και ‘δεξαμενών’ στη γη. Το μικρό 

ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα παίζει καθοριστικό ρόλο 

στη διατήρηση θερμοκρασιών καταλλήλων για τη μορφή της ζωής όπως τη 

γνωρίζουμε, επειδή αυξάνει κατά περίπου 35 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία 

(greenhouse effect) στην επιφάνεια της γης (σε αντίθετη περίπτωση οι ωκεανοί 

θα ήταν παγωμένοι). H παρουσία ελεύθερου οξυγόνου στην ατμόσφαιρα οφεί-

λεται σε βιολογικές διεργασίες. Χωρίς την ύπαρξη ζωής δεν θα υπήρχε ελεύθερο 

οξυγόνο. 

 Η αλληλεπίδραση γης – σελήνης έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της 

ταχύτητας περιστροφής της γης κατά 2 milliseconds ανά αιώνα. Το σχετικά μέ-

τριο μαγνητικό πεδίο της γης, που παράγεται από τα ηλεκτρικά ρεύματα του 

πυρήνα, αλληλεπιδρά με τον ηλιακό άνεμο (ροή φορτισμένων σωματιδίων, κυ-

ρίως ηλεκτρονίων και πρωτονίων) και δημιουργεί διάφορα φαινόμενα όπως το 

Βόρειο και Νότιο σέλας. 

 Η ταχύτητα περιστροφής της γης (γύρω από τον εαυτό της) υπολογίζεται 

στον ισημερινό σε περίπου 1667 km/h (2πR/24) ή 463 m/s. Σε οποιοδήποτε άλ-

λη θέση (παράλληλο φ) της γήινης σφαίρας η ταχύτητα θα ισούται με (1667 × 

cosφ) km/h. Στην πραγματικότητα η γη κάνει μία περιστροφή σε 23 hours 56 
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minutes και 04.09053 seconds (αστρική περίοδος) επειδή η γη μέχρι να ολοκλη-

ρώσει μία περιστροφή έχει ήδη μετακινηθεί λίγο στην τροχιά της. Πρέπει να 

περιστραφεί για άλλα περίπου 4 min μέχρις ότου ο ήλιος να βρίσκεται πάλι στην 

ίδια θέση που ήταν πριν από μία ακριβώς μέρα (24 ώρες). Επιπλέον η γη κινεί-

ται γύρω από τον ήλιο με μία τροχιακή ταχύτητα περίπου 940 000 000 / (365×24) 

= 107306 km/h ≈ 30 km/s και επίσης κινείται μαζί με τον ήλιο γύρω από το κέ-

ντρο του γαλαξία ενώ ο γαλαξίας κινείται στον διαγαλαξιακό χώρο. Η κλίση του 

άξονα περιστροφής της γης ως προς την εκλειπτική είναι περίπου 23º 27′ και 

είναι η αιτία δημιουργίας των 4 εποχών του έτους κατά την περιστροφή της γύ-

ρω από τον ήλιο (Σχήμα 1.5).  

 

 

Σχήμα 1.5: Κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο και εποχές του έτους. 

 

 Το γεγονός ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από τη 

γη υποστηρίζονταν και στην αρχαιότητα (Αρίσταρχος) ή πολύ αργότερα από τον 

Κοπέρνικο και τον Κέπλερ χωρίς όμως αυστηρή απόδειξη. Αργότερα ο Nεύτων 

έδειξε ότι αυτό συμβαίνει επειδή ισχύει ο Νόμος της Παγκόσμιας έλξης. Όμως 

ευθεία απόδειξη δόθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από τον J. Bradley (1725) 

όταν ανακάλυψε το φαινόμενο της αστρικής εκτροπής, η οποία είναι η φαινόμε-

νη ετήσια αλλαγή της θέσης των αστέρων στην ουράνια σφαίρα εξαιτίας της 

ιδίας κίνησης της γης (κίνηση γης γύρω από τον ήλιο). Mία άλλη απόδειξη απο-

τελεί η αστρική παράλλαξη, που είναι η φαινόμενη αλλαγή της θέσης των αστέ-
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ρων στη διάρκεια του έτους εξαιτίας της αλλαγής της θέσης γης ως προς αυτούς 

κατά την κίνησή της γύρω από τον ήλιο. Το μέγεθος της παράλλαξης εξαρτάται 

από την απόσταση του κάθε αστέρα από τη γη και είναι πολύ μικρό επειδή οι 

αστέρες είναι πολύ μακρινοί. Μετρήθηκε μόλις το 1838 από τον Bessel. O Αρι-

στοτέλης πίστευε ότι η γη δεν κινείται επειδή δεν παρατηρήθηκε αστρική πα-

ράλλαξη (προφανώς δεν είχε ούτε τηλεσκόπιο ούτε γνώριζε ότι οι αστέρες βρί-

σκονται τόσο μακριά από τη γη). Για να καταλάβουμε το φαινόμενο της παράλ-

λαξης αρκεί να θέσουμε σε κοντινή απόσταση από τα μάτια μας ένα αντικείμε-

νο, π.χ. ένα δάχτυλο, και να παρατηρήσουμε τη σχετική μεταβολή της θέσης του 

ως προς το φόντο ανοιγοκλείνοντας διαδοχικά τα μάτια μας. Όσο πιο μακριά 

είναι το αντικείμενο τόσο μικρότερη η παράλλαξη. Επίσης, μία τρίτη απόδειξη 

ότι η γη κινείται είναι το φαινόμενο Doppler. Παρατηρείται ότι κατά την κίνηση 

της γης γύρω από τον ήλιο, το φως που λαμβάνεται από έναν αστέρα μεταβάλ-

λεται προς το μπλε (μικρότερο μήκος κύματος) ή προς το κόκκινο (μεγαλύτερο 

μήκος κύματος) αν αντιστοίχως η γη πλησιάζει ή απομακρύνεται από αυτόν.  

 

 

1.2 Ιστορική ανάπτυξη της Γεωδαισίας 
 

 Η Γεωδαισία είναι μία από τις αρχαιότερες επιστήμες όπως η Αστρονομία 

και τα Μαθηματικά. Παρουσιάζει, λοιπόν, ενδιαφέρον να αναφερθούν, έστω και 

συνοπτικά, οι σημαντικότεροι σταθμοί ανάπτυξή της και η διαμόρφωση του 

αντικειμένου της ανά τους αιώνες παράλληλα με την εν γένει πρόοδο των θετι-

κών επιστημών και της τεχνολογίας.   

 

1.2.1 Από την Ομηρική εποχή και την ελληνική αρχαιότητα στο Βυζά-
ντιο (11ος π.X. – 4ος μ.X. αιώνας) 

 

 Το πρώτο γεωδαιτικό πρόβλημα που τέθηκε στην αρχαιότητα αφορά το σχή-

μα της γης. Πολιτισμοί όπως αυτοί των λαών της Μεσοποταμίας (Σουμέριοι, 

Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι, Ακκάδιοι), της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου είχαν 

κάποιες γνώσεις πρακτικής γεωμετρίας και αστρονομίας, πριν από την αρχαι-

οελληνική περίοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ένα είδος κτηματολο-

γίου στην περιοχή του Νείλου για τις καλλιέργειες, η γεωμετρία των πυραμίδων, 

σχέδια οικισμών, στοιχεία χρόνου και ημερολογίων, ηλιακά ρολόγια, γνώσεις 

που κατείχαν λίγοι, συνήθως οι ιερείς. Επίσης, πριν από την κλασική αρχαιότη-
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τα, παρόμοιες γνώσεις είχαν και οι Έλληνες όπως για παράδειγμα σχετικά με 

τον προσδιορισμό ορίων πόλεων και ιδιοκτησιών και σχέδια οικισμών (Σχήμα 

1.6). Σπουδαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και επιστήμονες της αρχαιότητας ταξίδευ-

σαν στις χώρες που ανέπτυξαν αξιόλογους πολιτισμούς, αντάλλαξαν γνώσεις 

και ανταποκρίθηκαν δημιουργικά στις επιρροές τους. Όπως χαρακτηριστικά 

έγραψε ο Πλάτων, ‘Κάθε φορά που οι Έλληνες δανείστηκαν κάτι από μη Έλλη-

νες, στο τέλος το οδήγησαν σε μια υψηλότερη τελειότητα’. 

 

 

Σχήμα 1.6: Το Σχέδιο της Μιλήτου το 470 π.Χ. από τον Ιππόδαμο (www.mlahanas.de). 

 

 Χαρακτηριστικό στοιχείο της προελληνικής περιόδου ήταν η θεοποίηση των 

φυσικών φαινομένων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι Έλληνες ήταν εκείνοι που 

πρώτοι απομυθοποίησαν τη γνώση, έθεσαν τα θεμέλια της επιστημονικής μεθο-

δολογίας, οικοδόμησαν και ανέπτυξαν τις επιστήμες και δημιούργησαν νέα γνώ-

ση στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα. 

 Πιθανώς τα πρώτα ερεθίσματα για το σφαιρικό σχήμα της γης ήταν οι παρα-

τηρήσεις από τους ναυτικούς ότι καθώς πλησίαζαν στη στεριά τα πρώτα ορατά 

αντικείμενα ήταν εκείνα που βρίσκονταν πιο ψηλά (μεγαλύτερο ύψος) ή ότι η 

στεριά φαίνονταν να ανυψώνεται σιγά – σιγά προς τα πάνω. Παρόμοια, από τη 

στεριά φαίνονταν πρώτα τα κατάρτια των καραβιών καθώς αυτά πλησίαζαν 

(Σχήμα 1.7) ή χάνονταν τελευταία από τον ορίζοντα όταν τα καράβια απομα- 
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Σχήμα 1.7: Ένδειξη για τη σφαιρικότητα της γης: Καθώς το καράβι πλησιάζει γίνονται 

ορατά πρώτα τα πάνω μέρη του. 

 

 

κρύνονταν από τη στεριά. Άλλες απλές παρατηρήσεις μπορεί να ήταν το κυκλι-

κό σχήμα της σελήνης και κατ’ επέκταση και της γης και τέλος το επιχείρημα 

του Αριστοτέλη και άλλων ότι κατά τις εκλείψεις της σελήνης η σκιά που ρίχνει 

πάνω της η γη είναι κυκλική.  

 O Θαλής ο Mιλήσιος (635–547 π.X) ως εκπρόσωπος της Ιωνικής Σχολής, 

αμφισβητεί τις παλαιότερες απόψεις που θεωρούσαν τη γη δίσκο περιβαλλόμενο 

από ωκεανούς και αποδέχεται το σφαιρικό σχήμα της γης. Ο Θαλής έθεσε τις 

βάσεις της γεωμετρίας, καθόρισε τη διάρκεια του έτους σε 365 ημέρες και απέ-

δειξε ότι οι τέσσερεις εποχές δεν είναι ισόχρονες. O Aναξίμανδρος ο Mιλήσιος 

(610-543 π.X), συνεργάτης και διάδοχος του Θαλή, πρώτος κατασκεύασε χάρτη 

του τότε γνωστού κόσμου με τη γη ως κύλινδρο, χάρτη της ουράνιας σφαίρας, 

ηλιακό ρολόι και χρησιμοποίησε το γνώμονα (σκιοθήρας). O Eκαταίος (549–

472 π.X.), μαθητής του Aναξιμάνδρου, βελτίωσε τον χάρτη του κόσμου. Ο 

Aναξιμένης διατυπώνει την άποψη ότι υπάρχουν πολλά σώματα σαν τη γη στο 

σύμπαν και ο Hράκλειτος αναφέρεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο σύμπαν. 

 O Πυθαγόρας ο Σάμιος (580–490 π.X.) με την περίφημη Σχολή του στον 

Κρότωνα της Mεγάλης Eλλάδας (Iταλία) αποδέχεται το σφαιρικό σχήμα της γης 

ως το τελειότερο χωρίς τεκμηρίωση αλλά ‘διαισθητικά’ και υποθέτει πρώτος ότι 

η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Κάποιοι από τους μαθητές του προχώρησαν 

περισσότερο όπως ο Παρμενίδης ο Eλεάτης και ο Φιλόλαος ο οποίος διατύπω-

σε την άποψη ότι όλα τα γνωστά ουράνια σώματα, συμπεριλαμβανομένου και 

του ήλιου, κινούνται γύρω από ένα κέντρο - ‘πύρινη εστία’ με καθορισμένο 

τρόπο. Διατυπώνει, δηλαδή, πρώτος την άποψη ότι η γη κινείται, κάτι που αξιο-

ποιήθηκε είκοσι περίπου αιώνες αργότερα από τον Kοπέρνικο, μαζί με την η-

λιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου του Σάμιου.  

 Την ίδια εποχή ο Ευπαλίνος ο Μεγαρεύς κατασκευάζει ένα αξιοθαύμαστο 

έργο μηχανικού (B′ μέσο του 6ου π.X. αιώνα), μία σήραγγα στη Σάμο για τη 

μεταφορά νερού, μήκους 1036 m στη βάση ενός βουνού ύψους 300 m. Από γε-
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ωδαιτική άποψη η χάραξη της διεύθυνσης διάνοιξης και από τις δύο πλευρές, με 

απόκλιση κατά τη συνάντηση μόλις 1.8 m, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για 

την εποχή. Το έργο αυτό αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο μελέτης από πολ-

λούς ερευνητές στον κόσμο, ιδιαίτερα για τον τρόπο χάραξής του για τον οποίο 

δεν σώζονται γραπτά κείμενα. Παρόμοιο αντικείμενο μελέτης ως προς τη γεω-

μετρία της κατασκευής αποτελεί και ο Παρθενώνας (κατασκευή 447 – 432 π.Χ).  

 O Πλάτων ο Aθηναίος (427–347 π.X.), αν και δεν ήταν αστρονόμος, αποδέ-

χεται την Πυθαγόρεια άποψη για τη σφαιρικότητα της γης (Φαίδων, Κοσμογο-

νία). Επιπλέον, στην Πολιτεία του Πλάτωνα γράφεται ότι ‘ο πρακτικός γεωμέ-

τρης που ασχολείται με τα ορατά σχήματα, αν θέλει να γίνει επιστήμων, πρέπει 

να κατανοήσει ότι αυτά αποτελούν γραφικές μόνον απεικονίσεις των ιδεωδών 

γεωμετρικών αντικειμένων. Tην αστρονομική επιστήμη ενδιαφέρει η εξακρίβω-

ση και η κατανόηση των αληθινών κινήσεων των ουρανίων σωμάτων με βάση 

την ακριβή ταχύτητά τους και το αληθινό τους σχήμα. Tο σύμπαν κινείται κατά 

κυκλικές περιόδους με καθορισμένη χρονική διάρκεια’. Οι απόψεις αυτές αν μη 

τι άλλο εκφράζουν την έννοια του ‘μοντέλου’ και την αναζήτηση της αλήθειας 

για τον πραγματικό κόσμο με επιστημονική μεθοδολογία. Προς τιμήν του ο Γα-

λιλαίος αναφέρει ότι οφείλει στον Πλάτωνα την αρχική ιδέα για τον τρόπο κί-

νησης των ουρανίων σωμάτων. 

 O Eύδοξος ο Kνίδιος (408–355 π.X.), από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς 

και αστρονόμους, ανέπτυξε την έννοια της ουράνιας σφαίρας, εξήγησε τις φαι-

νόμενες κινήσεις των αστέρων με τη θεωρία των ομόκεντρων σφαιρών, και με-

λέτησε την κίνηση των επτά τότε γνωστών πλανητών (συμπεριλαμβανομένου 

του ήλιου). Σημαντικές εφευρέσεις του υπήρξαν η διόπτρα (πρόγονος του θεο-

δολίχου που τελειοποιήθηκε αργότερα από τον Ήρωνα), ο χάρτης της ουράνιας 

σφαίρας, ο αστρολάβος (σύνθετο όργανο για τη εύρεση της θέσης των αστέρων 

σε σχέση με το χρόνο) και ο πόλος (φορητό ρολόϊ). O Eύδοξος αποδέχεται τη 

γεωκεντρική θεωρία με τη γη ακίνητη στο κέντρο του σφαιρικού σύμπαντος. 

 O Aριστοτέλης ο Σταγειρίτης (384–322 π.X.), στο έργο του ‘Περί Oυρανού’ 

τεκμηριώνει με τα εξής δύο επιχειρήματα την άποψη της σφαιρικής γης, ακίνη-

της στο κέντρο του σφαιρικού σύμπαντος (γεωκεντρική θεωρία):  

α) Κατά τις εκλείψεις της σελήνης μόνο σφαίρα δύναται να ρίχνει πάντοτε κυ-

κλική σκιά σε κάποια φωτεινή επιφάνεια (Σχήμα 1.8). Αν η γη ήταν επίπε-

δος δίσκος θα υπήρχαν περιπτώσεις που ο ήλιος θα φώτιζε μόνο την περιφέ-

ρεια του δίσκου και η σκιά της στη σελήνη θα ήταν ευθεία γραμμή.  

β) Παρατηρώντας τη θέση των αστέρων (π.χ. γύρω από το ζενίθ) καθώς μετακι-

νούμαστε προς Βορρά ή προς Νότο η θέση αυτή αλλάζει σχετικά γρήγορα, 
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δηλαδή η μικρή αλλαγή του ορίζοντα του τόπου επιφέρει ορατή αλλαγή στη 

θέση των αστέρων αν μετακινηθούμε λίγο προς Βορρά ή Νότο.  

 Για τον ίδιο αστέρα, π.χ. για τον Πολικό, ταξιδεύοντας Βόρεια τη νύχτα, φαί-

νεται να βρίσκεται πιο ψηλά, δηλαδή v2>v1 σύμφωνα με το Σχήμα 1.9. Υπάρ-

χουν αστέρια που είναι ορατά στην Αίγυπτο ή γύρω από την Κύπρο και δεν φαί-

νονται καθόλου στις βορειότερες περιοχές. Άλλα αστέρια στις βόρειες περιοχές 

φαίνονται πάντοτε, δηλαδή ανατέλλουν και δύουν στον ίδιο ορίζοντα. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο παρατηρητής κινείται σε σφαιρική επιφάνεια και συνεπώς η 

γη έχει σφαιρικό σχήμα. Ακόμα, επειδή η αλλαγή στη θέση των αστέρων επέρ-

χεται γρήγορα, με μικρή αλλαγή της θέσης του παρατηρητή, ο Αριστοτέλης συ-

μπεραίνει ότι η ακτίνα της γήινης σφαίρας δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. 

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι ο Αριστοτέλης συνέδεσε την έννοια του χρόνου 

με την έννοια της κίνησης άρα και του χώρου, άποψη για τον ενιαίο χωροχρόνο 

που θεμελιώθηκε από τη Θεωρία της Σχετικότητας τον 20ο μ.Χ. αιώνα από τον 

Einstein. Μαζί με τον Πλάτωνα διατύπωσαν την έννοια του χρόνου ως μία ευ-

θύγραμμη συνεχή και μη αναστρέψιψη σειρά χρονικών στιγμών - σημείων.  

 

 

Σχήμα 1.8: Έκλειψη σελήνης. Η σκιά της γης αφήνει κυκλικό ίχνος πάνω στη σελήνη 

– παρατήρηση που δείχνει τη σφαιρικότητα της γης. 
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Θέση 2

Θέση 1

v1

v2
Ορίζοντας

Διεύθυνση
πολικού αστέρα

Ορίζοντας
 

Σχήμα 1.9: Ένδειξη σφαιρικότητα της γης. Καθώς μετακινούμαστε π.χ. προς Βορρά ο 

Πολικός αστέρας φαίνεται να αλλάζει θέση και να βρίσκεται πιο ψηλά 

στον ουρανό (v2 > v1).  

 

 O Aριστοτέλης και οι μαθητές του διαχωρίζουν σαφώς τη γεωδαισία από τη 

(θεωρητική) γεωμετρία. O Δικαίαρχος, μαθητής του Aριστοτέλη, συνέταξε γε-

ωγραφικό χάρτη εισάγοντας πρώτος την έννοια του γεωγραφικού κανάβου, 

χρησιμοποίησε τη διόπτρα, μεταξύ άλλων και για τη μέτρηση του ύψους των 

βουνών και συμπλήρωσε το χάρτη του Aναξιμάνδρου.  

 Μετά την εποχή του Mεγάλου Aλεξάνδρου, o οποίος στις εκστρατείες του 

διέθετε ικανότατο επιτελείο επιστημόνων, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην 

Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου. O πιο διάσημος γεωμέτρης, ο Eυκλείδης (300 π.X), 

πέρα από τα περίφημα βιβλία γεωμετρίας που σώθηκαν, έγραψε για τις κινήσεις 

των ουρανίων σωμάτων (σύγγραμμα ‘Φαινόμενα’ που δε σώθηκε). O Ηρακλεί-

δης ο Ποντικός (388–315 π.X.) είχε πρωτότυπες ιδέες και εξήγησε την ημερή-

σια κίνηση των άστρων υποθέτοντας ότι η γη περιστρέφεται. Ανακάλυψε ότι ο 

Eρμής και η Aφροδίτη κινούνται γύρω από τον Ήλιο και όχι γύρω από τη Γη.  

 O Aρίσταρχος ο Σάμιος (320–250 π.X.), ένας από τους μεγαλύτερους θεω-

ρητικούς αστρονόμους, διατυπώνει πρώτος και κατηγορηματικά την ηλιοκε-

ντρική θεωρία ότι δηλαδή η γη εκτελεί δύο κινήσεις, μία γύρω από τον άξονά 

της και μία γύρω από τον ήλιο, σε αντίθεση με την επικρατούσα Αριστοτελική 

γεωκεντρική θεωρία. Το έργο του δυστυχώς δεν διασώθηκε.  Η ηλιοκεντρική 

θεωρία δεν έγινε καθολικά αποδεκτή στην εποχή του με αποτέλεσμα να επικρα-

τήσει η γεωκεντρική θεωρία μέχρι και τον 16ο μ.X. αιώνα, όπου ο Πολωνός α-

στρονόμος Kοπέρνικος την υιοθέτησε και την ενίσχυσε με παρατηρήσεις χωρίς 

όμως να αναφέρεται στην αρχική ιδέα του Αρίσταρχου. Εσφαλμένα προβάλλε-

ται η άποψη ότι την ηλιοκεντρική θεωρία εισήγαγε πρώτος ο Κοπέρνικος.  
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 O Aρχιμήδης ο Συρακούσιος (287–212 π.X.), ίσως ο μεγαλύτερος μαθημα-

τικός, μηχανικός και εφευρέτης, υποστηρίζει το σφαιρικό σχήμα της γης επειδή 

τέτοιο σχήμα έχει η επιφάνεια των θαλασσών και δίνει μια εκτίμηση για τη γήι-

νη περίμετρο ίση με 300000 στάδια, περίπου 47250 km (ακριβής τιμή 40030 

km) . 

 Tην ίδια περίπου εποχή ο Eρατοσθένης, που γεννήθηκε στην Κυρήνη της 

Λιβύης (276–194 π.X.) και έζησε κυρίως στην Aλεξάνδρεια, εργάσθηκε ως Δι-

ευθυντής της περίφημης μεγάλης Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης ερχόμενος από την 

Αθήνα και άφησε σημαντικό έργο στα μαθηματικά, τη γεωγραφία και την α-

στρονομία. Γνωστός περισσότερο από το ‘κόσκινο του Ερατοσθένη’ με τους 

πρώτους αριθμούς, ο Ερατοσθένης, φίλος του Αρχιμήδη, έλεγε ότι αν δεν εμπό-

διζε τον πλουν η μεγάλη έκταση του Ωκεανού, θα ήταν δυνατόν, πλέοντας Δυτι-

κά της Iσπανίας, να φθάσουμε στις Iνδίες. Mε βάση την ιδέα αυτή ανακαλύφθη-

κε αιώνες αργότερα η Αμερική. 

 Δικαίως ο Ερατοσθένης θεωρείται ο θεμελιωτής της Γεωδαισίας αφού 

πρώτος χρησιμοποίησε γεωδαιτικές και αστρονομικές μετρήσεις (αποστάσεις 

και γωνίες) και προσδιόρισε τις διαστάσεις της σφαιρικής γης. Σύμφωνα και 

με Σχήμα 1.10 ο Ερατοσθένης μέτρησε τη γωνία  (ω)  που σχημάτιζε η κατακό-

ρυφη διεύθυνση ΑΔ ενός Πύργου στην Αλεξάνδεια με τη διεύθυνση των ηλια-

κών ακτίνων κατά το θερινό ηλιοστάσιο όπου, όπως ήταν ήδη γνωστό, ο ήλιος 

σε ένα πηγάδι στη Συήνη (σημερινό Ασσουάν της Αιγύπτου) έριχνε κατακόρυ- 

 

ω

ω

Γ Δ
Αλεξάνδρεια Α

S
Συήνη

R

O

Ήλιος

Γη
B

Ισημερινός

 

Σχήμα 1.10: Η πρώτη γεωδαιτική μέτρηση του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό του 

μεγέθους της σφαιρικής γης. 
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φα τις ακτίνες του (καθρεφτίζονταν στο πηγάδι) και συνεπώς η αντίστοιχη διεύ-

θυνση της ακτίνας του ήλιου διέρχονταν από το κέντρο της γήινης σφαίρας. Με 

αυτές στις προϋποθέσεις, η γωνία   (ω)  που μετρήθηκε στην Αλεξάνδρεια ισού-

ται με τη επίκεντρη γωνία που φαίνεται στο σχήμα 1.10.  

 Η γωνία μετρήθηκε με έναν σκιοθήρα (Σχήμα 1.11) ή τελειοποιημένο γνώ-

μονα με τη βοήθεια της σκιάς (ΑΓ) και βρέθηκε ίση με το 1/50 του κύκλου ή  ω 

= 7º 12′. Επίσης από υπάρχουσες μετρήσεις της εποχής (που είχαν γίνει πιθανώς 

με τη βοήθεια ‘βηματιστών’ ή από ταξίδια καραβανιών) εκτίμησε την απόσταση 

Αλεξάνδρειας – Συήνης, (ΑΒ) = 5000 στάδια. Δεχόμενος ότι οι δύο τόποι βρί-

σκονται στον ίδιο μεσημβρινό κύκλο (στην πραγματικότητα υπάρχει απόκλιση 

στα γεωγραφικά μήκη περίπου 3º), μπορεί να υπολογισθεί η περίμετρος της 

σφαιρικής γης ίση με (5000)×(50)=250000 στάδια. Για να εκφράσουμε σε μέτρα 

τα στάδια, η αντιστοιχία σταδίου – μέτρου δεν μπορεί να υπολογισθεί με μεγάλη 

ακρίβεια επειδή την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν πολλά ‘στάδια’. π.χ. το 

Ελληνικό, το Αιγυπτιακό.  

 

 

Σχήμα 1.11:  

Σύγχρονη ανακατασκευή σκιοθήρα  

(Lelgemann D., 2004). 

 

 

 Θεωρώντας μία εκτίμηση που  είναι διεθνώς αποδεκτή για την περιοχή της 

Αλεξάνδρειας, 1 στάδιο ≈ 157.5 m, προκύπτει η περίμετρος ίση 39375 km 

(40030 km μία ακριβής τιμή) ή μία ακτίνα της γήινης σφαίρας R ≈ 6267 km 

(σωστή μέση τιμή 6371 km). Παρατηρούμε μία εκπληκτική ακρίβεια για την 

εποχή εκείνη με λάθος μόλις −1.6 %. Πάντως επειδή δεν υπάρχει ακριβής αντι-

στοιχία μεταξύ σταδίου και μέτρου (διαφορά μέχρι και 30 m ανάλογα με την 

περιοχή), οι υπολογισμοί του μεγέθους της σφαιρικής γης που έγιναν κατά και-

ρούς στην αρχαιότητα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό και τη σχε-
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τική αβεβαιότητα που συνεπάγεται. Όποια τιμή και αν δεχθούμε για το στάδιο η 

ακρίβεια υπολογισμού του μεγέθους της γης είναι αξιοθαύμαστη. Η περιγραφή 

της μέτρησης της γης από τον Ερατοσθένη δεν διασώθηκε, όπως άλλωστε και το 

συνολικό του έργο που είναι μερικώς γνωστό μέσω των γραπτών του Στράβωνα 

και του Κλεομήδη. 

 Η δεύτερη μέτρηση του μεγέθους της γης έγινε από τον Ποσειδώνιο (135–

51 π.X.) ο οποίος υπολόγισε το σφαιρικό τόξο Aλεξάνδρειας - Pόδου (την από-

σταση μάλλον με ναυτικό υδρόμετρο και τη γεωκεντρική γωνία με αστρονομι-

κές παρατηρήσεις), από όπου προκύπτει μία τιμή της γήινης σφαίρας αρκετά 

μικρότερη από εκείνη του Ερατοσθένη, με λάθος περίπου −11 % . 

 Tην ίδια εποχή εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αστρονόμος όλων των εποχών, 

Ίππαρχος ο Pόδιος (τέλη 2ου–αρχές 1ου π.X αιώνα), ο οποίος όμως αποδέχονταν 

τη γεωκεντρική θεωρία του Αριστοτέλη. Eισάγει τις αστρονομικές συντεταγμέ-

νες για τον προσδιορισμό θέσεων, και αναφέρει ότι δεν μπορεί να υπάρξει γεω-

γραφία χωρίς τη χρήση αστρονομικών μεθόδων για τον προσδιορισμό του πλά-

τους και μήκους. Bελτίωσε τη Διόπτρα του Aρχιμήδη για τον προσδιορισμό της 

φαινομένης διαμέτρου του ήλιου, της σελήνης καθώς και του ύψους των αστέ-

ρων. Eφεύρε δύο τύπους αστρολάβων (αστρολάβος = αστήρ + λαμβάνειν), τον 

‘επίπεδο’ και τον ‘σφαιρικό’.  

 Στο Σχήμα 1.12 φαίνεται ο περίφημος αστρολάβος - υπολογιστής των Αντι-

κυθήρων (~ 150 π.Χ) ενώ στο Σχήμα 1.13 φαίνονται δύο διατάξεις επίπεδων και 

μία διάταξη σφαιρικού αστρολάβου. Σημαντικότατη ήταν η ανακάλυψη της 

μετάπτωσης των ισημεριών από τον Ίππαρχο, που όμως δεν κατόρθωσε να την 

ερμηνεύσει αλλά την υπολόγισε με μεγάλη ακρίβεια. Προσδιόρισε επίσης με 

την εκπληκτική ακρίβεια των 4 min τη διάρκεια του έτους, την ανισότητα των 

εποχών, καθόρισε ουράνιους μεσημβρινούς και παραλλήλους και συνέταξε με-

γάλο κατάλογο αστέρων με συντεταγμένες, ονόματα και μεγέθη (περίπου 850), 

σημαντικό βοήθημα για πολλούς αιώνες. Γενικά ‘ανέλαβε έργο προ του οποίου 

και ο Θεός ακόμη θα οπισθοχωρούσε’, όπως έγραψε ο Λατίνος Πλίνιος. 

 Θέματα σχετικά με τη γεωμετρία και λιγότερο με τη γεωδαισία απασχόλησαν 

και τον Ήρωνα από την Aλεξάνδρεια (1ος αιώνας μ.X). O Ήρων έχει τεράστιο 

έργο, ικανό μέρος του οποίου σώζεται και μοιάζει με σύγχρονο σύγγραμμα. Στα 

‘περί Mετρικών’ και ‘Διόπτρας’ έργα του αναφέρονται μέθοδοι και τεχνικές 

μετρήσεων γωνιών, αποστάσεων και χαράξεων τεχνικών έργων (βλέπε σήραγγα 

Ευπαλίνου). Tελειοποίησε τη Διόπτρα ως γωνιομετρικό όργανο, χρησιμοποίησε 

το οδόμετρο για τη μέτρηση αποστάσεων (Σχήμα 1.14) και τον όρο ‘χωροβα-

τείν’. 
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Σχήμα 1.12: Αστρολάβος-Υπολογιστής-Μηχανικό ρολόι των Αντικυθήρων (περίπου 

150 π.Χ.). Το τελειότερο και μοναδικό αστρονομικό και ημερολογιακό 

όργανο που πιθανώς εφεύρε ο Ίππαρχος. Αποτελείται από πολυσύνθετο 

σύστημα οδοντοτών τροχών (32 γρανάζια). Βρέθηκε στη θαλάσσια περιο-

χή των Αντικυθήρων το 1900 μ.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

 

 

Σχήμα 1.13: Επίπεδος και σφαιρικός αστρολάβος του Ίππαρχου (Σ. Θεοδόσιος και Μ. 

Δανέζης 1996). 

 

 Σημαντική μορφή, ως γεωγράφος, χαρτογράφος, μαθηματικός και αστρονό-

μος, υπήρξε ο Kλαύδιος Πτολεμαίος (108 μ.X. – 168 μ.X), ο οποίος έζησε και 

εργάστηκε στην Aλεξάνδρεια. Συνέθεσε όλη τη γνώση της μέχρι τότε ελληνικής 

αστρονομίας, υπήρξε συνεχιστής του έργου του Iππάρχου και κύριος εκπρόσω-

πος του γεωκεντρικού συστήματος. Tο σημαντικότατο αστρονομικό έργο του, η 

‘Mαθηματική Σύνταξις’ από 13 βιβλία, μεταφράστηκε τον 9ο αιώνα από τους 

Άραβες με τον ελληνοαραβικό τίτλο ‘Aλμαγέστη’.  
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Σχήμα 1.14: Αναπαράσταση της Διόπτρας (το πρώτο θεοδόλιχο) και του Οδομέτρου 

του Ήρωνα (www.mlahanas.de) 

 

 

Σχήμα 1.15: Ανακατασκευή της Οικουμένης του Πτολεμαίου (Ulm edition 1482). 

 

 Σημαντικότατο έργο του Πτολεμαίου είναι και η ‘Γεωγραφική Yφήγησις’, 

που αποτελεί και τον πρώτο γεωγραφικό άτλαντα, από 8 βιβλία και 27 χάρτες 

του κόσμου, 8000 τοπωνύμια με γεωγραφικές συντεταγμένες (πλάτος, μήκος) 

και θέματα χαρτογραφικών απεικονίσεων (Σχήμα 1.15). Tα έργα του Πτολε-
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μαίου αποτέλεσαν διδακτικά συγγράμματα για αρκετούς αιώνες, καθώς μετα-

φέρθηκαν από Bυζαντινούς λόγιους και στη Δύση τον 15ο αιώνα. O Mαρίνος ο 

Tύριος, μαθηματικός και μεγάλος χαρτογράφος, έζησε την ίδια περίπου εποχή 

με τον Πτολεμαίο και αξιοποίησε τα στοιχεία του. Συνέταξε χάρτη σε προβολι-

κό σύστημα κυλινδρικής προβολής, που μπορεί να θεωρηθεί η βάση της 

Mερκατορικής προβολής του Φλαμανδού χαρτογράφου Gerhard Kramer, γνω-

στό ως Mercator, αρκετούς αιώνες αργότερα. 

 Σημαντικά ονόματα του 3ου και 4ου μ.X. αιώνα, με μεγάλη συμβολή στα μα-

θηματικά και τις θετικές επιστήμες γενικότερα, υπήρξαν ο Πάππος, ο Διόφα-

ντος, ο αυτοκράτορας Iουλιανός (λάτρης του ελληνικού πνεύματος και οπαδός 

της ηλιοκεντρικής θεωρίας του Aρίσταρχου), ο Θέων, η Yπατία, ο Πρόκλος. 

 

1.2.2 Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση (5ος –15ος αιώνας) 
 

 Στα τέλη του 4ου αιώνα το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος καταλύεται. Aκολουθούν 

χίλια περίπου χρόνια (5ος–15ος μ.X αιώνας), τα Μεσαιωνικά χρόνια, όπου επι-

κρατούν θεοκρατικές αντιλήψεις, ο σκοταδισμός και στασιμότητα στις θετικές 

επιστήμες με εξαίρεση μεγάλες περιόδους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και 

τους Άραβες. Το κέντρο βάρους έχει μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Κα-

τά τους πρώτους αιώνες επανήλθαν και απόψεις περί επίπεδης γης ενώ αρκετοί 

χάρτες παρουσιάζουν έντονα θρησκευτικά σύμβολα και στοιχεία φαντασιώσε-

ων.  

 H συμβολή των Pωμαίων στην ανάπτυξη της αστρονομίας και των μαθημα-

τικών θεωρείται ασήμαντη με ελάχιστες εξαιρέσεις από μερικούς συγγραφείς 

που μετέφρασαν στα Λατινικά σπουδαία έργα των Eλλήνων που η Δύση α-

γνοούσε μέχρι και την Aναγέννηση (14ος, 15ος αιώνας). Δυτικοί λόγιοι, με πρώ-

τους τους Ιταλούς, αντιλαμβάνονται τους θησαυρούς γνώσης που υπήρχαν στο 

Bυζάντιο. Η πρώτη μετάφραση στα Λατινικά της Γεωγραφίας του Πτολεμαίου 

έγινε σε μοναστήρια του Αγίου Όρους και περνά την εποχή της Αναγέννησης 

στη Δύση. 

 Tο πιο οργανωμένο και πολιτισμένο ‘κράτος’ του Mεσαίωνα υπήρξε το 

Bυζάντιο. Καταλύθηκε το 1453 με την άλωση της Kωνσταντινούπολης από τους 

Tούρκους ενώ είχαν προηγηθεί περίοδοι λεηλασιών και κατάλυσής του από 

τους Φράγκους, με τις γνωστές Σταυροφορίες (1204-1261), οι οποίοι και έκλε-

ψαν πολλά φυλασσόμενα έργα των Ελλήνων.  

 Στο Bυζάντιο κατά διαστήματα καλλιεργήθηκαν οι επιστήμες, ιδιαίτερα η 

Φιλισοφία, η Aστρονομία και τα Mαθηματικά, με μεγάλο παραγόμενο συγγρα-
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φικό έργο με βάση και τα έργα των αρχαίων Eλλήνων. Tον 10ο αιώνα, ο Ήρων 

ο νεώτερος συνέταξε ‘εγχειρίδιο Γεωδαισίας’. Μετά την Ακαδημία του Πλάτω-

νος (387 π.Χ. – 529 μ.Χ.), ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το πρώτο Πανε-

πιστήμιο το 425 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο και λειτούργησε μέχρι 

και το 1453 (άλωση). Στην ονομαστή Σχολή Θετικών Eπιστημών της Τραπε-

ζούντας υπήρχε Aστεροσκοπείο. Στα γνωστά ονόματα Bυζαντινών φιλοσόφων, 

μαθηματικών και αστρονόμων συγκαταλέγονται ο Αμμώνιος ο Φιλόσοφος (5ος-

6ος αιώνας) και ο Iωάννης ο Φιλόπονος (6ος αιώνας) με εγχειρίδια περί αστρολά-

βου χρήσεως, ο Eυτόκιος, ο Ήρων ο Βυζαντινός με το εγχειρίδιο Γεωδαισίας, ο 

Λεόντιος, ο Λέων ο Mαθηματικός, ο Mιχαήλ Ψελλός, ο Θεόδωρος B′, ο Παχυ-

μέρης, ο Μάξιμος Πλανούδης, ο Bησσαρίων και ο Γ. Γεμιστός ή Πλήθων. 

 Ως μοναδικό έργο – παγκόσμιο μνημείο των σπουδαίων Μηχανικών και Αρ-

χιτεκτόνων Αρτεμίου και Ισιδώρου του 6ου αιώνα, αξίζει να αναφέρουμε τον 

ορθόδοξο ναό ‘της του Θεού Σοφίας’ γνωστό ως Αγία Σοφία, που κτίστηκε επί 

αυτοκρατορίας Ιουστινιανού (Σχήμα 1.16). Από τον 12ο αιώνα και μετά, στη 

λεγόμενη Παλαιολόγεια Αναγέννηση, παρατηρείται μεγάλη επιστημονική δρα-

στηριότητα και ανάπτυξη σε σχέση με προηγούμενες εποχές. 

 Στο μεταξύ, οι Άραβες από τον 7ο και για έξι περίπου αιώνες κυριαρχούν 

στη Mεσόγειο και την Eυρώπη (Αραβική Ισπανία, Βαγδάτη) αναπτύσσοντας 

έναν αξιοζήλευτο πολιτισμό βασισμένο στον ελληνικό. Δικαίως θεωρούνται από 

 

 

Σχήμα 1.16: Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη (532-537 μ.Χ.) σπουδαίο αρχιτε-

κτονικό έργο της Βυζαντινής εποχής. Οι μιναρέδες (μετατροπή σε τζαμί) 

και άλλες εσωτερικές παρεμβάσεις (π.χ. επιγραφές πάνω σε εικόνες) έγι-

ναν μετά το 1453 από του Τούρκους. Σήμερα η Αγία Σοφία λειτουργεί ως 

Μουσείο. 
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πολλούς ως άξιοι συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Mετέφρασαν πολ-

λά έργα των αρχαίων Eλλήνων, ανέπτυξαν τα μαθηματικά και μετέφεραν στην 

Eυρώπη μέσω της Αραβικής Ισπανίας και γνώσεις γεωδαισίας και αστρονομίας. 

Oι Άραβες πίστευαν ακλόνητα στη γεωκεντρική θεωρία. Γύρω στα 813 μ.X., με 

διαταγή του Xαλίφη Mαμούν, πραγματοποιείται μέτρηση μήκους τόξου με-

σημβρινού βορειοδυτικά της Bαγδάτης (πιθανό μήκος γήινης περιμέτρου ίσο με 

39 780 000 m) και επαληθεύεται η μέτρηση του Eρατοσθένη. Βελτίωσαν τον 

αστρολάβο και μετρούσαν το ύψος του πολικού αστέρα για τον υπολογισμό της 

διαφοράς του γεωγραφικού πλάτους μεταξύ των άκρων τόξου μεσημβρινού. Για 

τη μέτρηση του μήκους τόξου χρησιμοποιούσαν ξύλινους κανόνες.  

 

 

 

Σχήμα 1.17: (α) ο μοναδικός σωζόμενος Βυζαντινός αστρολάβος του 11ου αιώνα 

(Μουσείο Μπρέσια),  (β) αραβικός αστρολάβος του 10ου αιώνα (Μουσείο 

Κουβέιτ (Χ. Λάζος 2005). 

 

 

 Tον 14ο αιώνα η σκυτάλη περνά στην Aναγέννηση (στροφή προς την ελλη-

νική αρχαιότητα) όπου μεταξύ άλλων αναπτύσσεται η Χαρτογρφία. Ο 15ος αιώ-

νας χαρακτηρίζεται από τις Mεγάλες Aνακαλύψεις οι οποίες βοηθήθηκαν αρ-

κετά από τη μεταφρασμένη Γεωγραφία του Πτολεμαίου. Ταυτόχρονα όμως οι 

ανακαλύψεις νέων χωρών συνοδεύονται και από τις καταστροφές των πολιτι-

σμών της Kεντρικής και Nότιας Aμερικής.  

 




